
PAREMPI 
RUOTSI. 
KAIKILLE.
Lue, mitä ajattelemme 
työpaikoista, koulutuksesta 
ja hyvinvoinnista.

Nimi

Puhelin 

S-posti 

Osoite

Postnro ja  
paikkakunta 

Henkilönro

Tallennamme tietosi. Voit lukea asiasta lisää osoitteessa socialdemokraterna.se/integritetspolicy.

Svarspost
Kundnummer 
110 651 700
110 03 Stockholm

PORTO 
BETALT

Haluan liittyä jäseneksi

Haluan tehdä lahjoituksen vaalityölle

Kaikkia tarvitaan. Ole mukana vaikuttamassa sosiaalidemokraattiseen vaalivoittoon 
sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Kampanjoi netissä tai asuinpaikkakunnallasi. 
Kerro kiinnostuksestasi, liity jäseneksi tai tee lahjoitus vaalityölle osoitteessa 
socialdemokraterna.se/duelleraldrig.

Seuraa meitä: Facebook Instagram Twitter



NÄIN TEEMME RUOTSISTA 
PAREMMAN. KAIKILLE.

Nämä ovat tärkeämpiä kuin veronalennukset ja yksityistäminen.

UUSI TYÖPOLITIIKKA.
Työpaikat ovat kaiken perusta.

1 Ei yhtään työtöntä nuorta. 
Työttömien nuorten on saatava 
työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikka 
90 päivässä.

2 Jatkokoulutusta työttömyyden 
sijaan. Lisätään osaamista. 
Ensivaiheessa haluamme 30 000 
lisäpaikkaa ammattikoulutukseen. 
Investoidaan kouluihin ja 
korkeakouluihin.

3 Yhteistyö lisää kilpailukykyä. 
Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
ja tulevaisuuden investoinnit 
asuntoihin, infrastruktuuriin 
ja parempaan ympäristöön.

PAREMPI KOULU.  
KAIKILLE LAPSILLE.
Hyvinvointi on jaettava tarpeen – 
ei maksukyvyn mukaan.

1 Pienempiä luokkia ja enemmän 
tietoa. Ala-asteen isoista luokista 
on vähennettävä viisi oppilasta. 
Koulutetaan ja palkataan 1 000 
erikoisopettajaa lisää, jotta 
kaikki lapset oppivat lukemaan 
ensimmäisellä luokalla.

2 Opettajien on oltava opettajia. 
Parannetaan opettajien 
ammattiarvostusta paremmilla 
ehdoilla, lisäkoulutuksella ja 
vähentämällä paperityötä.

3 Pienennetään koulujen välisiä 
kuiluja. Enemmän resursseja 
kouluille, jotka niitä eniten tarvitsevat 
– ja resurssit on suunnattava 
oppilaille, ei riskipääomayhtiöille.

HYVINVOINTIA ILMAN 
VOITON TAVOITTELUA.
Hyvinvointi on jaettava tarpeen 
mukaan – ei maksukyvyn mukaan.

1 Lopetetaan voiton tavoittelu 
hyvinvoinnissa. Tiukemmat 
vaatimukset laadusta ja henkilöstön 
suuruudesta sekä enemmän 
valvontaa.

2 Enemmän henkilökuntaa 
ja vähemmän paperityötä. 
Lisää resursseja hoitoon ja 
vanhustenhuoltoon, jotta henkilöstöllä 
on enemmän aikaa potilaiden 
ja vanhusten kanssa. Annetaan 
ammattilaisten olla ammattilaisia – 
enemmän työntekijöitä, yhtäläiset 
työehdot ja vähemmän paperityötä.

3 Eläkevero pois. Eläke on 
myöhemmäksi siirrettyä palkkaa ja 
sitä tulee verottaa sen mukaisesti.

Sinulle, joka valitset 
suuntaa Ruotsille.
Ruotsi on maa, josta voi olla ylpeä. 
Minä tiedän sen. Minun oli mahdollista 
kasvaa, kokea oloni turvalliseksi ja 
saada koulutus vastuuntunnon ja 
solidaarisuutemme ansiosta.

Tulevaisuus kuitenkin huolestuttaa.
Aivan liian monet ovat työttöminä ja yhä useampi lapsi ei pärjää 
koulussa. Se tekee yhteiskunnasta kylmemmän.

Vain yhdessä voimme rakentaa yhteiskunnan, jonka pohjana 
on ihmisarvo. Tausta tai sukupuoli ei saa vaikuttaa elämisen 
mahdollisuuksiin. Haluan Ruotsin olevan maa, jossa käydään 
töissä, otetaan vastuuta ja autetaan toinen toistaan. Siten 
luomme yhteiskunnan, jossa ihmiset tuntevat yhteisymmärrystä 
ja yhteenkuuluvuutta.

Arvomme ovat poliittisten painopisteidemme lähtökohta. 
Työpaikat – hyvinvointimme perusta ja hyvän elämän 
mahdollistaja. Koulu – kaikilla lapsilla on oikeus oppia ja uskoa 
tulevaisuuteen. Hyvinvointi – kaikkien hyvä hoito ja huolenpito 
tuo turvaa ja lisää vapautta.

Ruotsin on tehtävä valinta: Yhteiset investoinnit työpaikkoihin, 
kouluun ja hyvinvointiin vai veronalennukset ja yksityistäminen? 
Sinä ratkaiset 14. syyskuuta.

Yhdessä voimme luoda paremman Ruotsin. Kaikille.

Stefan Löfven


